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      На основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну 
средину («Службени гласник Републике Србије» бр. 135/04),  члана 98. став 
3. и члана 101.  Закона о општем управном поступку (« Службени гласник 
РС“ број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), поступајући по поднетом 
захтеву носиоца пројекта BIONEX DOO Апатин , улица Дунавска обала бб, 
Апатин  број 501-03/2022-IV/05, од 11.01.2022.године и 18.02.2022. године 
руководилац Оделења за инспекцијске послове доноси 
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

      ОБУСТАВЉА СЕ поступак процене утицаја на животну средину за 
ПРОЈЕКАТ- ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ПИРОЛИЗУ 
ПЛАСТИКЕ У АПАТИНУ на кат.парц. број 7805/25 КО АПАТИН  јер је 
носилац пројекта BIONEX DOO,Апатин  улица Дунавска обала бб одустао 
од поднетог  захтева. 
 
 
                                    О    Б    Р    А    З    Л    О    Ж    Е    Њ    Е 
 
     Носилац пројекта  BIONEX DOO Апатин Апатина, улица Дунавска обала 
бб обратио се овом  органу, захтевом број 501-03/2022-IV/05 од 11.01.2022. 
године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 
ПРОЈЕКТА –  ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ПИРОЛИЗУ 
ПЛАСТИКЕ У АПАТИНУ на кат.парц. број 7805/25 КО Апатин   на 
територији општине Апатин. 
     Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном 
поступку разматрања захтева, овај орган је обезбедио увид у документацију 
у периоду од 21.01.2022.године до 01.02.2022.године. 
Током трајања увида достављене су примедбе на документацију садржану у 
захтеву  о потреби процене утицаја на животну средину заинтересоване 
јавности . 
Примедбе су поднели: 
- Друштво пчелара „ Дунав „ Апатин Блок 112, С-6/2 дана 28.01.2022. године 
- Дубравке Кораћ, улица Мије Орешког број 1, дана 28.01.2022. године 



- Удружење грађана “ Без страха“, улица Светозара Марковића број 45 дана 
01.02.2022. године 
- Мрђа Милорад, одборник СО Апатин дана 02.02.2022. године 
 
     Дана 18.02. 2022. године носилац пројекта BIONEX DOO Апатин улица 
Дунавска обала бб је доставио обавештење да одустаје од захтева о 
потреби процене утицаја на животну средину који се односи на ПРОЈЕКАТ- 
ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ПИРОЛИЗУ ПЛАСТИКЕ У 
АПАТИНУ на кат.парц. број 7805/25 КО АПАТИН . 
  

 Чланом 98. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“ број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење),  прописано је  да 
када странка одустане од захтева решењем се обуставља поступак изузев 
када се противна странка противи обустављању поступка или када је 
настављање поступка који је могао бити покренут и по службеној дужности у 
јавном интересу.  

Закон о општем управном поступку у члану 101. прописује да се 
поступак  обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а 
закон не налаже да се поступак настави и да се поступак обуставља и у 
другим случајевима одређеним законом, те да се поступак обуставља 
решењем. 

На основу горе  наведеног , одлучено је као у диспозитиву овог 
решења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења носилац 
пројекта може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине  у року од 15 дана од дана 
пријема овог Решења, а преко овог органа. 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном орану 
против овог решења  у року од 15 дана од дана његовог објављивања у 
средствима јавног информисања, преко овог органа. 

 
ДОСТАВИТИ: 

1. BИОNЕX DOO  из  Апатина, улица Дунавска обала бб 
 

2.   Средствима јавног информисања 
             Глас комуне 
      3.Архиви а/а 
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